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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 03تفريغ اجمللس 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، 
إال اهلل، وحده ال  من يهدي اهلل فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ

صحبه وسلم تسليما صىل اهلل عليه وىلع آهل و-رشيك هل، وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل 
 :أما بعد -كثريا

 ]مراجعة معىن الرتكيب اإلسنادي[

كنا أخذنا يف ادلرس املايض رشح قول املؤلف ابن آجروم رمحة اهلل تعاىل عليه يف  
 (.الالكم هو اللفظ املركب املفيد بالوضعتعريفه للالكم )

 : شيخنا لم أفهم املقصود من املرّكب.الطالب
: املركب اإلسنادي، اذلي فيه إسناد وصف أو حدث أو فعل، )جاء زيد(، وعمرو الشيخ

(، الشيخ يدّرس(، و)املسجل يشتغل(، و)املرأة يف دارها(، و)يف املسجد الطلبةاعلم و)
(، فهذه لكّها عبارة عن ذوات أسندنا هلا، معىن أسندنا أضفنا، استند ىلع الطالب يسألو)

وصار مضافا هل، أسندنا أضفنا وقّربنا، فهذا هو الرتكيب  الكريس اتكأ، واتلصق،
اإلسنادي، إضافة صفة ذلات أو حاكية فعل عن ذات، وحنو هذا، والالكم لكه دائر ىلع 
هذا، ألن الالكم العريب، ولك ما نتلكمه عبارة عن: مجلة فعلية وإسمية أو شبه مجلة، 

( شبه مجلة يف مكة تُقام شعائر احلج، )(يعبد املسلمون رّبهم( مجلة اسمية، )اهلل رّبنا)
 جار وجمرور.

فيه تمرينات يف الكتاب، يف لك درس فيه أسئلة تُفتح تلك األسئلة، جياب ىلع األسئلة يف 
" اتلحفة السنية، حيث قال: بّّي االسم كراس األجوبة ىلع أسئلةكراس خاص تسميه "

 جدول: اللكمة، نوعها.والفعل واحلرف يف هذه اجلملة، أو يف هذا الالكم، يف 
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 ]كيف عرفنا أقسام الالكم؟[ 

 )َوَأْقَساُمُه َثَلاَثٌة: اسم، َوِفعٌْل، َوَحْرٌف َجاَء ِلَمْعًنى.(

، وإما فعل، وإما اسمالالكم أقسامه ثالثة، لك الالكم اذلي نقوهل هو ثالثة أقسام، إما 
ا تتبعنا الكم العرب حرف، كيف عرفنا هذا اتلقسيم؟ عرفناه باستقراء الكم العرب، إذ

 وجدناه ال خيرج عن هذه األقسام اثلالثة.

 وعرفناه بطريقة أخرى أيضا، اللكمة: 
= إما عندها معىن يف نفسها، )حممد( يفيدك معىن، )حيمد( تفهم معناه يعين قريب من 1

 معىن الشكر، إذن هذه عندها معىن يف نفسها.

ها، عندما أقول لك )ِمن( ال تفهم معناه، = أو ليس هلا معىن يف نفسها بل معناها يف غري2
لّما أقول )خرجت من املسجد( فهمت معىن من، أي أن بداية اخلروج من املسجد، 

)بدأنا دروس الفقه من كتاب الصالة( يعين بدأ أول ادلروس من كتاب الصالة، هذه 
يكون عندها معناها يف غريها، يعين ال تُفهم هذه احلروف إال إذا استُعملت يف الالكم، ف

 معىن.

لفظة )حممد( يف املايض حممد، ويف املستقبل حممد، ويف احلارض حممد، ليس هلا عالقة 
بالزمن، الزمن ال دخل هل فيها، و)حيمد( يف املضارع نقول )حيمد(، ويف املايض نقول 

)محد(، ويف املستقبل )سيحمد(، وإذا أمرَت قلَت )امَحد اهلل(، تغرّي فله عالقة بالزمن، 
 أما )ِمن( ما هلا معىن إال يف غريها.

فاألول ال يرتبط بالزمن سميناه اسما، واثلاين هل عالقة بالزمن سميناه فعال، واثلالث ال 
 الطرف كما ىنعقسمة فسميناه حرفا، ألن احلرف بمهذا وال ذاك، موجود يف طرف ال

 سيأيت.
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ْقَساُمهُ )
َ
م؟ أو تقسيم لللكمة؟ أو تقسيم اللك ( هل هذا اتلقسيم للالكثَََلثَة  ( أي الالكم )وَأ

إىل جزء؟ أو تقسيم اللك إىل أجزائه؟ هذا الكم ليس حمله اآلن، لعله بعد دراسة هذا 
 املنت، تقرؤون احلوايش، تعرفون مثل هذه اتلفصيالت.

 

 ]تعريف االسم[

اآلن مادام هذا اسم، وهذا فعل، وهذا حرف، كيف نعرف االسم من الفعل ومن  
هو السبيل إىل االطالع ىلع كون ذاك اسم، وهذا فعل، وهذا حرف؟ هلا  احلرف؟ ما

 .-نعّرف أوال-عالمات 

: مأخوذ من الوسم وهو العالمة، أو من السمو وهو الرفعة والعلو، من الوسم االسم= 1
( جعل فيها عالمة، حىت تُعرف وتتمزي عن دواب غريه، وَسَم ادلابةبمعىن العالمة نقول )

بمعىن العلو، تقول )هذا حممد( يعين جعل االسم عليه عالمة، أو من العلو أو من السمو 
أي يسىم واالسم فيه رفع يف املاكنة، ليس اكأللقاب، األلقاب قد تكون فيها ذم، وقد 
يكون فيها مدح )األعرج، واألعمش، واألعور، واألبرص(، أو )زين العابدين( وحنو 

م أحسن من اللقب، هذا من حيث املعىن ذلك، كذلك قد تكون يف االسم، لكن االس
 اللغوي وال نطيل.

االسم لكمة دلت ىلع معىن يف نفسها غري مقرتنة : )-اصطالح انلحاة-ويف االصطالح 
بقر، وإبل( أو )كـ حممد، وزيد، ويلع( أو حيوان )كـ (، وعليه فيه إما إنسان بالزمن

الصباح، )كـ واألمكنة، نبات، او مجاد وهو مطلق األشياء، ويدخل يف ذلك األزمنة 
 واملساء(.

 : شيخنا )الصباح( دل ىلع زمان هل هو اسم؟ الطالب
: )صباح( اسم تدل ىلع معىن يف نفسها، ومقرتنة بزمن، لكن )صباح( هل يتغري الشيخ

ترصيفها يف املايض، واملضارع، واألمر؟ ال يتغري، تقول )أمس استفتيت الشيخ صباحا(، 
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خ الفالين(، )سأتصل صباح الغد بفالن(، ثم يه تقبل )ايلوم صباحا اتصلت بالشي
عالمات االسم ال عالمات الفعل كما سيأيت، نقول )الصباح(، ونقول )صباًحا، وصباٌح، 

وصباٍح(، و)يف صباح(، تقبل حرف اجلر، خالف الفعل، وال تقبل عالمات الفعل ال 
 تقل )صباحت(.

 

 ]تعريف الفعل[

لكمة هلا معىن يف نفسها القيام بيشء، ويف االصطالح )( الفعل يف اللغة هو َوفِْعل  )
(، إما قبل الالكم، وهو الفعل املايض، أو أثناء الالكم وبعده وهو الفعل مقرتنة بالزمن

 املضارع، أو بعد الالكم مع دالتله ىلع الطلب وهو الفعل األمر.

ذا املضارع، يعين قبل الالكم يف زمن سابق هذا فعل مايض، يف احلال أو بعد زمن ه 
واألمر يف زمن بعد اتللكم، وفيه طلب، تقول )اكُتب( مىت تكتب؟ بعد أن أتكلم وفيه 

 معىن اإللزام )صّل، سّبح، احفْظ القرآن، راجع ادلروس(، وحنو هذا، هذا الفعل.

 

 ]تعريف احلرف[

َ احلرف يف اللغة هو طرف اليشء، ومنه قوهل تعاىل }  ىلَعَ َوِمَن انلَّاِس َمْن َيْعُبُد اّللَّ
، ويف حديث انليب صىل اهلل عليه وسلم يف قصة اخلرض مع موىس عليه 11{احلجَحْرف  

وجاء عصفور  فوقَع ىلع حرِف السالم من حديث أيب هريرة يف الصحيحّي قال )
(، لكمة هلا معىن يف غريها ال يف نفسهاأي ىلع طرفها، ويف االصطالح احلرف ) 1(السفينةِ 
ما يتكون من حرف واحد مثل )واو( العطف، و)الم( اجلر، و)اكف( التشبيه،  ومنه

و)باء( اجلر، و)فاء( العطف، ومنه ما يتكون من حرفية كـ)من، وعن، ويف(، ومنه ما 

                                                           
 ]رواه الشيخان[ 1
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( يتكون من ثالثة أحرف كـ)إىل، وىلع، ورّب(، ومنه ما يتكون من أربع كـ)لعّل 
 ( حرف استدراك.مشددة، ومنه ما يتكون من مخسة أحرف كـ)لكن  

اكن ىلع حرف واحد نقرأه باسمه، تقول )وابلاء حرف جر( ال تقول: ويب حرف جر،  ما
ال تقل: َو حرف عطف، تقول )الواو حرف عطف(، )الفاء حرف عطف(، إذا اكن ىلع 

 حرف واحد.

إذا اكن حرفّي الصواب أنك تقرؤه بلفظه ليس باسمه، )من( اسم احلرفّي هو ميم، نون، 
 واللفظ تقول )من( هنا قرأت باللفظ ال باالسم.

 إذا اكن ثالثة أحرف وزيادة تقرؤه بلفظه، تقول )إىل، ىلع، لكْن، لكّن، يلَت، لعّل(.

 

 ]عَلمات االسم[

 ِويِن، َوُدخُوِل َاْلَأِلِف َواللَّامِ. )َفاِلاْسُم ُيْعَرُف: باخلفض، َوالتَّْن

َوحُُروِف َاْلَخْفضِ، َوهَِي: ِمْن، َوِإَلى، َوَعْن، َوَعَلى، َوفِي، َوُربَّ، َواْلَباُء، َواْلَكاُف، 

 َواللَّامُ. 

 َوحُُروُف َاْلَقَسِم، َوِهَي: َاْلَواُو، َواْلَباُء، َوالتَّاءُ.(

هذه اللكمة اسم؟ )علم( كيف أعرف أنها اسم أو هذه يُعرف بها االسم، كيف تعرف أن 
فعل أو حرف؟ البد من أن نفهم هذا ألنه سيأتينا يف اإلعراب أنه عندنا مرفواعت، 

 :املرفوع واملجرور أقسام، املرفوعوعندنا منصوبات، وعندنا جمرورات، هذا املنصوب و
اتلوابع، فهذه مرفواعت، الفاعل، واملبتدأ، واخلرب، واسم اكن، وخرب إن، ونائب الفاعل، و

هذه أسماء، فال تأت إىل فعل، وتقول فاعل، الفعل ال يكون فاعال، فمعرفة االسم 
 والفعل واحلرف رضوري لدلروس القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

ما أوتيت من ؟، )-أي اجلر-عندنا )علم( كيف نعرف انها اسم؟ نقول: هل تقبل اخلفض 
-ٍم( اجلر دخل فهذا يدل ىلع أنه اسم، اتلنوين )علٍم( (، )من علعلم إال اليشء القليل
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هذا هو اتلنوين وهو موجود، األلف والالم )العلم نور(  -فتحتان، ضمتان، كرستان
يقبل، حروف اخلفض )من العلم(، و)بالعلم(، و)اجتهد يف العلم(، وحروف القسم، 

 وهذه سيأيت تفصيلها، ألن القسم ال يكون إال باهلل عز وجل.

( علماء الكوفة، يعربون ىلع الكرسة اليت حيدثها حرف فَااِلْسُم ُيْعَرُف: باخلفض) قال
اجلر، يعربون عليه باخلفض، يقولون )اخلفض وحروف اخلفض(، هذا تعبري كويف، وهذا 

يدنلا ىلع أن ابن آجروم سار ىلع مذهب الكوفيّي، إذن هذا ادليلل األول، ستأتينا 
يستدل بها ىلع أن ابن آجروم سار ىلع مذهب الكوفيّي، جمموعة من األدلة يف املنت 

 جتمعونها.

حركة تلحق آخر االسم ألثر العامل عَلمته الكرسة أو ما ينوب ما هو اخلفض؟ هو )
 (.عنها

(، )زيٌد( نون ساكنة تلحق آخر االسم نطقا ال خطا من غري توكيد( هو )َواتلَّْنِوينِ )
تلحق آخر االسم(، ليست يف وسطه أو بدايته،  ننطقها: زيُدْن، اتلنوين )نون ساكنة،

َولَِِئْ لَْم َيْفَعْل َما آُمرُهُ لَيُْسَجََنَّ َوََلَُكونًا )تنطق( نطقنها )لغري توكيد( ليست للتوكيد، }
اِغِرينَ  { هذه أصلها: ويلكوَنْن، نون توكيد خمففة، وَلكونًا، }32{يوسفِمَن الصَّ

{ خفيفة غري مشددة، لّما تنطقها تكتب بهذه َوََلَُكونًا}{ نون توكيد ثقيلة، لَيُْسَجََنَّ }
{، نون اتلوكيد َوََلَُكونًاالطريقة: ويلكوَنْن، القاعدة اإلمالئية تقول كتابتها هكذا }

 اخلفيفة إذا اكن قبلها فتحة كتبت باأللف وال تُعترب تنوينا.

 .اخلالصة ما هو اتلنوين: فتحتان، ضمتان، كرستان، هذا هو اتلنوين

مِ  َوُدُخولِ ) لِِف َوالَلَّ
َ
( وهذا املوضع اثلاين اذلي يستدل به ىلع أنه ىلع مذهب اأَْل

الكوفيّي، ألن عند الكوفيّي حرف اتلعريف هو األلف والالم، والصواب أنه الالم 
فقط، واهلمزة األوىل همزة وصل، يجء بها إلماكن انلطق بالساكن، كيف نعرف االسم؟ 
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)كتاب( نقول )الكتاب(، )جرس( نقول )اجلرس( وهلّم جرا،  )علم( نقول )العلم(،
مِ  َوُدُخولِ ) لِِف َوالَلَّ

َ
 (، نقول دخول الم اتلعريف فقط.اأَْل

َْفِض ) ( اللكمة إذا صح إدخال حرف اخلفض عليها، فإننا نستدل به أنها اسم، وَُحُروِف اخَلْ
 جلر(.و)حروف اخلفض( ىلع تعبري الكوفيّي، وعند ابلرصيّي )حروف ا

 

 ]معاين حروف اجلر[

وهذه حروف اجلر هلا معان، نبدأ ونذكر هلا أشهر املعاين تقريبا، وإال فتتناوب يف معانيها 
 وتكرث:

ى بَِعْبِدهِ ( البتداء الغاية )خرجت من ابليت(، كما قال عز وجل }ِمنْ ) ْْسَ
َ
ِي أ ُسْبَحاَن اَّلَّ

ََرامِ  اية اإلرساء من املسجد احلرام، املقصود بـ )ِمَن ، بد1{اإلرساءََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد احلْ
الَْمْسِجِد احْلََراِم( بيته، جاءه جربيل، وانفلق السقف، ونزل إيله وخرج به وذهب وأرسى 
به إىل بيت املقدس، وهذا ديلل ىلع أن ابلدل احلرام يطلق ىلع املسجد، ويطلق أيضا ىلع 

أي: جاء ىلع أربع معاٍن، ومنها هذا  كريممكة لكها، وإطالق املسجد احلرام يف القرآن ال
 ، يعين بداية اإلرساء اكن من احلرم.مكة لكها

ْقَص } -نفس اآلية-( تفيد انتهاء الغاية، َوإَِل )
َ
{ انتهاء اإلرساء اكن إىل إَِل الَْمْسِجِد اأْل

 املسجد األقىص، خبالف العروج، املعراج الصعود يف السماء، عرَج إذا صعَد.

َعْن } 42{األنبياءبَْل ُهْم َعْن ِذْكِر َربِِّهْم ُمْعرُِضونَ تفيد املجاوزة، والفصل، }( ووََعنْ )
 { جاوزوه وأعرضوا عنه، )انفصلت عن القسم( أي جاوزته.ِذْكرِ 

{ بمعىن عال وارتفع، وهذه ىلَعَ اْلَعْرِش اْسَتَوى الرَّْْحَنُ }( تفيد العلو واالرتفاع، َوىلَعَ )
 ماعة، إثبات االستواء وعلو الرب جل وعال ىلع العرش وارتفاعه.عقيدة أهل السنة واجل
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ِخُروَن يِف ُبُيوتُِكمْ ( تفيد الظرفية، }َوِف ) ُكلُوَن َوَما تَدَّ
ْ
نَبُِّئُكْم بَِما تَأ

ُ
، أي 49{آل عمرانوَأ

ْوم  ُثمَّ َيْعُرُج إََِلِْه يِف يَ ما تدخرون من أكل يف بيتكم، الظرف املاكين، أو الظرف الزماين }
ونَ  ا َتُعدُّ لَْف َسَنة  ِممَّ

َ
 .5{السجدةََكَن ِمْقَداُرهُ أ

( تفيد اتلقليل، قلّة اليشء، كأن تقول )رب بليد ينجح( ابلليد ضيق الفهم، وما َوُربَّ )
 يستطيع الفهم، ينجح يف اختباره، وقد تفيد اتلكثري.

 (؟منه رب حامل فقه إل من هو أفقه: شيخنا ما تفيد رب يف حديث )الطالب
 هنا للتقليل. 1(رب حامل فقه إل من هو أفقه منه: )الشيخ

ُ ( ويفيد اإللصاق، واتلبعيض، قال تعاىل }َواْْلَاءُ ) ُبوهُ بَِبْعِضَها َكَذلَِك يُْْحِ اّللَّ َفُقلَْنا اْْضِ
امليت من بين  ، يعين ببعض هذه ابلقرة اليت ذحبتموها، يعين هذا73{ابلقرةالَْمْوَت 

 أوىح إرسائيل اذلي قتله إخوته، أو أعمامه، أو غري ذلك مما ورد يف اتلفسري، حىت يُعرَف 
إىل موىس أن اذحبوا بقرة، وارضبوا هذا امليت ببعٍض منها أي جبزء، فيحىي اهلل عز وجل 

ُبوُه بَِبْعِضَهاوخيربكم بمن قتله، القصة معروفة، } يد اتلبعيض، { ابلاء هنا تفَفُقْلَنا اْْضِ
 يعين جبزء منها.

ْرُجلَُكمْ أو اإللصاق كقوهل تعاىل }
َ
رجلِكم{ ويف قراءة }َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم وَأ

َ
{، وأ

{ أي أن تُلصق ايلد بالرأس، وقال بعض العلماء ابلاء هنا َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ }
إذا مسح الربع جاز، للتبعيض، واملعىن: املسح بلعض الرأس، وهو قول األحناف، قالوا 

وعند الشافيع ولو مسح ثالث شعرات، وهو رواية عند احلنابلة، وعند مالك أن املسح 
إىل القفا ثم يرجع، وهو السنة، وهو الصحيح، وإن اقترص ىلع مسح جزء منه فقط جيزئ 

 عند املالكية كما نقل ذلك ابن القاسم.

{ ىلع قول بعض العلماء يعين بعض الرأس جزء َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ هنا أفاد ابلعض }
 منه.
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ْنَيا لَِعب  َولَْهو  َوِزيَنة  َوَتَفاُخر  ( يعمل اجلر ويفيد التشبيه }َواْلََكُف ) ََياةُ ادلُّ
ْ
نََّما احل

َ
اْعلَُموا أ

ْواَل 
َ
ْمَواِل َواأْل

َ
اَر َنَباتُهُ بَيَْنُكْم َوتََكاثُر  يِف اأْل ْعَجَب الُْكفَّ

َ
، 20{احلديدِد َكَمَثِل َغْيث  أ

ِي اْسَتْوقََد نَاًراوكذلك } ِ َكَمَثِل آَدَم ، }17{ابلقرةَمَثلُُهْم َكَمَثِل اَّلَّ إِنَّ َمَثَل ِعيََس ِعْنَد اّللَّ
دقة  ، تشبيه، )زيد اكألسد( يف القوة، )فالن اكبلومة( يف59{آل عمرانَخلََقُه ِمْن تَُراب  

 انلظر مثال، وحنو هذا.

مُ ) ِ ُملُْك ( حرف جر يفيد امللك، تقول )القلم لزيد( أي ملك هل، وقوهل تعاىل }َوالَلَّ ّلِلَّ
ْرِض 

َ
َماَواِت َواأْل ، وتفيد امللك إذا اكنت بّي ذاتّي أحدها يعلم، واآلخر ال 120{املائدةالسَّ

العلم أفضل من اتلعبري بالعقل، من يعلم، مثل )القلم لزيد(، القلم ال يعلم، واتلعبري ب
يعقل ومن ال يعقل!، لّما نقول )املسجد هلل(، أو )امللك هلل( ال نقول: امللك ال يعقل، 

 واهلل يعقل، فهذا الوصل غري وارد يف الكتاب والسنة.

إذا َكنت الَلم بني اسمني أحدهما يتصور فيه صفة العلم دون اآلخر، فإن هذه اإلضافة 
وإذا َكنت بني معىن لقلم لزيد( يعين ملك هل، القلم ال يعلم وزيد يعلم، )ا إضافة ملك

، )احلمد هلل رب العاملّي( أي أنه استحقاق، أي أن اهلل جل وذات فتفيد االستحقاق
 وعال يستحق مجيع املحامد.

 مثل )احلصري للمسجد(. وإذا َكنت بني ذاتني لّك منهما ال يعلم فهذا يفيد االختصاص

 

 قسم[]حروف ال

 ( يعين اليت حُيلف بها، ويه الواو، واتلاء، وابلاء.وَُحُروُف اَلَْقَسمِ )

= فأما الواو فال تدخل إال ىلع االسم الظاهر، يعين ال تدخل ىلع الضمائر، ال تقل: وهو، 1
واَّلي (، )واَّلي فلق احلبة وبرأ النسمة(، )واَّلي رفع السماء بغري عمد(، )واهللتقول )

(، تدخل ىلع اسم ظاهر بّّي كـ)اهلل(، وتدخل ىلع ومقلب القلوب ال(، )نفيس بيده
 (.والعرص، والضىح، والطور، والليل، والشمساألسماء األخرى )
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لكن القسم باملخلوقات ال جيوز بالنسبة للملكّف، واهلل تعاىل يقسم بما يشاء، ال يسأل  
 عّما يفعل وهم يسألون، واهلل تعاىل حيلف بما يشاء.

عز وجل بهذه املخلوقات هل فوائد ذكرها بعض أهل العلم، ومنها: أن يكون  وحلف اهلل
( َوالُْقْرآِن 1يس )املرشكون يشككون يف اليشء، فيقسم اهلل عز وجل به، }

َِكيمِ  ، أو أن يكون املرشكون يعظمون اليشء، فيقسم اهلل عز وجل به بيانا 2-1{يساحلْ
، يعظمونه املرشكون، أو أن 1{انلجم إَِذا َهَوىَوانلَّْجمِ ىلع أنه ليس بعظمة اهلل تعاىل }

يكون املرشكون يعظمون اليشء فيقسم اهلل تعاىل به ىلع أن هذا اذلي تعّظمونه اهلل 
تعاىل مالك هل، فإذا كنتم تعظمون هذا فكيف بمن خلقه؟ هو أعظم فالواجب أن يعّظم 

 سبحانه.

والقسم بغري اهلل يف حق امللكف هذه بعض الفوائد ذكرها بعض أهل العلم يف قسم اهلل، 
ِ فقد أرَشكال جيوز، قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ) ، ويف 1(من حلَف بغريِ اّللَّ

 .3(ال حتلفوا باآلباء وال باألجداد، ويف رواية )2(فقد كفررواية )

)َوابْلَاُء( وأما ابلاء فتختص باالسم الظاهر وهو اهلل )باهلل(، وتدخل ىلع الضمري، ولكن 
إذا اكن الضمري املقصود به املخلوق، فال جيوز القسم باملخلوق، كقولك: بَك ألفعلن 

بالكسول كذا وكذا، فالاكف راجع إىل املخلوق والقسم باملخلوق غري جائز، وأما إذا اكن 
هلل عز وجل فتقول )به ألفعلن كذا( واهلاء يكون راجعا إىل اهلل عز وجل راجعا إىل ا

 وُذكر يف سياق الالكم فال بأس 

( اتلاء حرف قسم خمتص باالسم الظاهر )اهلل(، )تاهلل( فقط، وال يقال: تالرمحن، َواتلَّاءُ )
 قَ تاإلهل، تالرزاق، تارحيم، أو تاطور، فقط باهلل )تاهلل( كما يف سورة يوسف }

ُ
ِ َتْفَتأ الُوا تَاّللَّ
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ْو تَُكوَن ِمَن الَْهالِِكنيَ 
َ
، هذه يه حروف 85{يوسفتَْذُكُر يُوُسَف َحَّتَّ تَُكوَن َحَرًضا أ

 اخلفض.

َت َبْطِِن 
ْ
 ]الرشيط[ وقال: َقْطِِن ... مهًَل، ُرَوْيًدا، قد َمََل

َ
  1امَتََل

 

 ]استطراد حول معىن )املسجد احلرام( يف القرآن[

 ملسجد احلرام يف القرآن.: مايه معاين االطالب
 : نعم املسجد احلرام جاء يف القرآن ىلع معان:الشيخ

ََراِم إَِل الَْمْسِجِد = أربع قوهل تعاىل }1 ى بَِعْبِدهِ ََلًَْل ِمَن الَْمْسِجِد احلْ ْْسَ
َ
ِي أ ُسْبَحاَن اَّلَّ

ْقَص 
َ
 ، هنا يقصد به مكة لكها.1{اإلرساءاأْل

 = ويقصد به املسجد نفسه.2

يقصد به املسجد وما حوهل، يعين يقصد الكعبة وما حوهلا، ويقصد املسجد وما = و3
ُكوَن ََنَس  َفََل َيْقَرُبوا حوهل، ويقصد مكة لكها مثل اآلية } ِيَن آَمُنوا إِنََّما الُْمرْشِ يَُّها اَّلَّ

َ
يَاأ

ََراَم َبْعَد ََعِمِهْم َهَذا د احلرام هو مكة، وىلع ، ىلع أنها مكة، فاملسج28{اتلوبةالَْمْسِجَد احلْ
املسجد فاملسجد، وىلع أن املسجد وحوايله فاملسجد وحوايله، ال جيوز دخول املرشكّي 

ََراَم َبْعَد ََعِمِهْم َهَذاللمسجد، واحلرمّي؟ } { قيل املقصود املسجد، فَََل َيْقَرُبوا الَْمْسِجَد احلْ
يدخلون مكة أصال وقيل احلرم لكه، واذلي هو معمول به اآلن احلرم لكه، ال 

يَن اَل لكها.} ِ ُ آِمننَِي ُُمَلِِّقنَي ُرُءوَسُكْم َوُمَقرصِّ ََراَم إِْن َشاَء اّللَّ تَْدُخلُنَّ الَْمْسِجَد احلْ
، املقصود به املسجد نفسه، وهذا الفتح اذلي اكن بعد صلح احلديبية، 27{الفتحََتَافُونَ 

 فأخربهم اهلل عز وجل أنهم سيطوفون بابليت.

                                                           
 ]هذا البيت من شواهد األشموني في شرحه على األلفية ولفظه 1

، ُرَوْيداا، قد َمََلَْت بَْطنِي   امتَََلَ الحوض وقال: َقْطنِي ... مهًلا
 والشيخ أبدل )الحوض( بـ)الشريط( مالطفة للطالب[.
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با هذا اذلي أستحرض من اآليات ويه هذه املعاين األربع، ذكرها كثري من أهل تقري
العلم، وذكرها شيخنا الوائيل يف رشحه بلداية املجتهد مررنا ىلع املوضع هذا، فذكر نلا 

 املعاين األربع واهلل أعلم.

 

 : هل تضّعف الصالة يف املساجد احلرام، أو مكة لكها؟الطالب
العلم، أما املسجد احلرام فتضّعف فيه الصالة، وأما هل املقصود : خالف بّي أهل الشيخ

نليب صىل اهلل عليه مكة لكها، فهذا قول كثري من أهل العلم، وقالوا فضل اهلل واسع، وا
 1(صَلة  يف مسجدي هذا خري  من ألِف صَلة  فيما سواهُ، إال املسجَد احلرامَ وسلم قال )
، فقالوا: مكة 2( يف املْسِجِد احلراِم أفضُل من ِمائِة ألِف صَلة  فِيما ِسواهُ صَلة  ويف رواية )

، فصار 3(صَلة يف مسجد الكعبة بمائة ألف صَلةلكها، لكن جاءت رواية يف مسلم )
ة وما حوهل، أما مساجد مكة ( أي مسجد الكعبمائة ألف صَلةهذا يقيِّد، واملقصود بـ)

فال تُضاعف فيها الصالة، وبعض أهل العلم يقولون بمائة ألف صالة حىت يف املساجد 
 قال بهذا، ويرى العموم. النسايئ، يف درس عبد املحسن العباداألخرى، وهو قول شيخنا 

 واهلل تعاىل أعلم، وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد.

 .نكتيف بهذا القدر فيه كفاية إن شاء اهلل
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